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Disaster Recovery is een must voor elke ondernemer. Of het nu gaat om een multinatio-
nal of de spreekwoordelijke fietsenmaker op de hoek met een kleine webshop. Disaster 
Recovery helpt iedereen een potentiele ramp te voorkomen. Je zou dan ook denken dat 
iedere ondernemer weet wat Disaster Recovery is, hoe het werkt en waarom het nodig is. 
Niks is minder waar.

DRAAS. DE MUST VOOR ELKE ONDERNEMER

In gesprekken met haar partners merkte Fundaments, 
aanbieder van IaaS-diensten, dat zowel de afkorting 
DR als het begrip Disaster Recovery niet overal in de 
markt bekend is. Zeker bij kleinere ondernemingen is er 
behoefte aan uitleg. Zo wordt back-up vaak verward met 
Disaster Recovery, terwijl dit toch echt iets heel anders 
is. Hoe kan het dat zo iets belangrijks, zo onbekend 
is? In de zoektocht naar het antwoord op deze vraag, 
kwamen wij uit bij een blog¹ van een Britse 
DR-as-a-Service aanbieder. Geïnspireerd door hen 
beginnen we deze whitepaper met de vier meest 
gehoorde verklaringen van ondernemers over waarom 
zij geen Disaster Recovery-beleid hebben. Vervolgens 
leggen we uit wat Disaster Recovery eigenlijk is en 
waarom wij vinden dat het opstellen van een Disaster 
Recovery-beleid bovenaan jouw prioriteitenlijstje zou 
moeten staan.

Waarom heb jij geen Disaster Recovery-beleid?

1. We kunnen het niet betalen.
Disaster Recovery is al lang geen dienst meer die eigen 
personeel, hardware en capex vereist. Er is Disaster Re-
covery as a Service (DRaaS) en dat is 100 procent opex. 

Onbekend maakt niet alleen onbemind, het voedt ook 
de (onjuiste) gedachte dat DR dus vast heel duur zal zijn.

2. Disaster recovery is te complex.
De gedachte is te begrijpen, maar onjuist. Moderne 
DRaaS vergt geen specifieke kennis meer van de 
eindgebruiker. Het proces is volledig te automatiseren 
en het beheer wordt daarbij, tenzij anders 
overeengekomen, door een partij als Fundaments op 
zich genomen. Ook naar het onderhoud aan de 
onderliggende systemen heb je geen omkijken. Dit is 
een taak die Fundaments uitvoert. Bij Fundaments staat 
de ontzorging van de eindgebruiker voorop. 
Tegelijkertijd stelt ons aanbod de eindgebruiker nog 
steeds in staat desgewenst zelf beheer en 
configuratietaken uit te voeren.

3. Goede RPO en RTO zijn niet mogelijk.
Ook deze kunnen we ontkrachten. Het idee achter deze 
verklaring is dat een groot aantal snapshots vereist 
zijn om aan de best mogelijke RPO (Recovery Point 
Objective) en RTO (Recovery Time Objective) te komen. 
Dat is niet langer de enige methode. Moderne Disaster 
Recovery kan ook anders, bijvoorbeeld door gebruik te 
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maken van near-synchronous replication. Deze methode 
van datareplicatie is zowel sneller als goedkoper. Het 
klinkt misschien complex, maar we merken dat het voor 
partners eenvoudig aan de klanten is uit te leggen en te 
demonsteren.

4. Disaster Recovery heeft geen prioriteit
Helaas lijkt dit in de praktijk te kloppen. Onterecht, want 
DR zou juist bovenaan het prioriteitenlijstje van elke 
ondernemer en organisatie moeten staan. Gelukkig zien 
we langzaam een omslag. Ondernemers vragen steeds 
vaker hoe zij zich kunnen voorbereiden op eventuele 
incidenten waarbij data verloren kan gaan. Wat dat 
betreft mist de actuele golf van ransomware zijn werking 
niet. De vragen komen niet alleen van klanten, maar ook 
van leveranciers. Fundaments levert een antwoord in de 
vorm van een doeltreffende Disaster Recovery-techniek. 
Partners kunnen die techniek eenvoudig integreren in 
de dienstverlening, zonder dat de klant er omkijken naar 
heeft. De klant maakt daarmee in een keer de stap van 
geen prioriteit naar goed geregeld. 

Hoe het ook kan
Gelukkig zijn er ook organisaties die wél een Disaster 
Recovery-beleid hebben. Credit Tools uit Zaltbommel 
bijvoorbeeld. Zij zijn al ruim vijftien jaar leverancier 
van creditmanagement software en een partner van 
Fundaments, Credit Tools biedt haar klanten de Disaster 
Recovery-dienst aan.

Alexander van Bruchem van Credit Tools vertelt er meer 
over. “Wij leveren een SaaS-applicatie via de 
infrastructuur van Fundaments of via de eigen systemen 
van klanten. Klanten verwachten dat SaaS-diensten het 
gewoon altijd doen. Daarom besteden wij aandacht 
aan Disaster Recovery. Het heet niet voor niets Disaster 
Recovery, mocht er ooit onverhoopt iets heel erg fout 
gaan dan moet de klant binnen de afgesproken tijd weer 
up-and-running kunnen zijn.”

Back-up en Disaster Recovery zijn een vast onderdeel 
van de SaaS-oplossingen van Credit Tools. Op die 
manier wordt Disaster Recovery en back-up onder de 
aandacht gebracht van hun klanten. “Wie de dienst 
afneemt en dat niet zelf host, heeft daarbij de keuze 
tussen een aantal opties. Die lopen uiteen van 
standaard, wat al veel omvat, tot maatwerk”, legt 
Alexander uit. “Als de klant bijvoorbeeld zijn data met 
het oog op Disaster Recovery op meerdere fysieke 
locaties wil onderbrengen, kan dat ook. Of het nu om 
maatwerk gaat of om de uitgekiende standaardopties: 
hij heeft er geen omkijken naar.” Het is precies wat Cre-
dit Tools zo aanspreekt in de nieuwe manier van back-

up en Disaster Recovery. “Natuurlijk leggen we graag 
tot in detail uit hoe alles werkt, indien gewenst vragen 
we Fundaments daarbij aanwezig te zijn, maar dat komt 
weinig voor. Klanten willen weten wat we 
bieden zodat ze een goede keuze kunnen maken. 
Daarop is ons aanbod afgestemd en Fundaments is 
daarvoor een goede leverancier, omdat via dat platform 
zowel meerdere datacenterlocaties als alle mogelijke 
back-up en Disaster Recovery diensten mogelijk zijn.”

Alexander maakt nog een kleine kanttekening: “Let 
wel, wij maken duidelijk onderscheid tussen back-up en 
Disaster Recovery. Het eerste is bij al onze klanten wel 
bekend. Wij maken back-ups op applicatie- en 
VM-niveau. Dat is integraal onderdeel van ons aanbod. 
Verder is onze SaaS-dienst voor de meeste klanten 
slechts een onderdeel van een groter proces. Zij willen 
zich daar geen zorgen over hoeven maken en verlangen 
daarom van ons dat wij daar altijd in control zijn. Wat 
wij willen bereiken met kwalitatief goede back-up en 
Disaster Recovery is bewijzen dat we de klanten op dat 
punt echt ontzorgen.”

Back-up is geen disaster recovery!
Er wordt nog vaak gedacht dat back-up en Disaster 
Recovery hetzelfde zijn, maar dat is het zeer zeker niet. 
Elke dag een back-up van een aantal bestanden maken 
zorgt er namelijk niet voor dat er bij calamiteiten snel 
weer verder gewerkt kan worden. Daarvoor is echt 
Disaster Recovery nodig.

Wat is een back-up?
Kort gezegd is een back-up niets meer dan een kopie 
van data op een andere disk. Bijvoorbeeld op een 
andere computer of in de cloud. Met een back-up wordt 
data beschermd bij bijvoorbeeld het per ongeluk 
verwijderen van bestanden, diefstal of technische 
problemen (denk aan het crashen van een harddrive). 
Dankzij een back-up is er altijd data om op terug te 
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vallen. Een goede manier om een back-up te maken is 
de 3-2-1 back-up regel², waarbij drie kopieën, op twee 
soorten opslag staan waarvan minimaal één kopie op 
een andere locatie staat.

Waarom is een back-up niet voldoende?
Door een software- of menselijke fout kan het dat een 
back-up niet juist wordt uitgevoerd. Dit kan zelfs 
onopgemerkt plaats vinden. Als er dan ook geen 
controle op de back-up plaats vindt, kan men voor een 
nare verrassing komen te staan. Stel je voor: een 
organisatie heeft ingesteld dat er dagelijks een back-up 
wordt gemaakt van een bepaalde dataset. Door 
omstandigheden is hun productieomgeving 
weggevallen. Ze willen daarom de laatste back-up 
gebruiken om alle gegevens weer terug te krijgen die ze 
zijn verloren. Ze komen er vervolgens achter dat een 
update van de back-up software er toe heeft geleid dat 
er de afgelopen maanden geen back-up meer is 
gemaakt. De kopieën worden maar dertig dagen 
bewaard. Deze organisatie heeft nu geen gegevens 
meer. Een zakelijke nachtmerrie.

We komen ook vaak tegen dat er maar een paar 
mappen in een back-up wordt gezet. Bij een werkelijke 
recovery komen bedrijven er achter dat ze ook andere 
bestanden of software nodig hebben om de
bedrijfscontinuïteit te kunnen waarborgen. Ook zien we 
regelmatig dat data verspreid is opgeslagen en het een 
hele puzzel is om alles weer op de juiste plek terug te 
zetten.

Back-up is slechts de eerste stap
Kortom: een goede back-up op een andere locatie dan 
uw eigen, is slechts de eerste stap. Stap twee is het 
hebben van de juiste recoverysystemen. Dat betekent 
het hebben van de juiste servers, opslag, hypervisors 
en operationele systemen. De recoveryomgeving moet 
als het ware een spiegel zijn van de productieomgeving. 
Stap drie is zorgen dat de juiste tools, processen en 
personen aanwezig zijn op het moment dat Disaster 
Recovery nodig is. 

Bij Fundaments gebruiken we Zerto als Disaster Reco-
verytool. Met de engineers van Fundaments weet je dat 
je altijd de juiste personen op de juiste plek hebt. Met 
Disaster Recovery van Fundaments hoef je niet stil te 
staan bij calamiteiten.

Wat is Disaster Recovery eigenlijk?
Disaster Recovery lijkt op een back-up, maar is het 
dus niet. Er wordt niet zoals bij een back-up een kopie 
gemaakt van een aantal mappen. Er wordt een kopie 
gemaakt van een complete omgeving. De 
recoveryomgeving wordt gespiegeld aan de roduc-
tieomgeving. Hierdoor kan er bij calamiteiten sneller 
worden overgeschakeld van de ene naar de andere 
omgeving. Zonder recoveryomgeving moet er eerst een 
nieuwe omgeving worden ingericht waarna alle bestan-
den van de ene locatie naar de andere 
moeten worden gekopieerd. Erg tijdrovend en daardoor 
een bedreiging voor de bedrijfscontinuïteit. 

Hoe gaat Disaster Recovery in de praktijk?
Bij Credit Tools hebben ze gelukkig nog geen echt 
Disaster Recovery-verzoek gehad. Niemand houdt ervan 
om te betalen voor verzekeringen die we misschien 
nooit gebruiken, maar toch nemen we een verzekering 
voor het geval dat... Dat is ook een beetje het geval voor 
Disaster Recovery. Je hoopt het als organisatie nooit 
écht nodig te hebben, maar het is wel hetgeen dat een 
financiële ramp kan voorkomen als er bijvoorbeeld toch 
brand uitbreekt. Daarbij geldt hoe langer de systemen 
onbereikbaar zijn hoe groter de schade. 80 procent van 
de organisaties die getroffen worden door een ramp, 
houdt binnen drie jaar op te bestaan. De verloren 
inkomsten, juridische zaken en reputatieschade zijn 
moeilijk te overkomen. Gelukkig is er dus een oplossing 
die zorgt voor minimaal dataverlies en downtime: 
Disaster Recovery! Een rustgevende gedachte toch?

Alexander van Bruchem van Credit Tools vergelijkt 
Disaster Recovery met een brandverzekering: 
“Noodzakelijk en geruststellend om te hebben, maar je 
hoopt er nooit gebruik van te hoeven maken.”

Hoe werkt Disaster Recovery?
Bij Disaster Recovery wordt er dus een kopie van de 
complete virtuele omgeving (data, systemen, netwerken 
en applicaties) opgeslagen op een andere locatie. De 
recovery, oftewel secundaire omgeving, draait 
synchroon met de primaire omgeving. Als een soort 
spiegel. Mocht de primaire omgeving onbereikbaar 
worden door een calamiteit kan er vanaf de secundaire 
omgeving worden verder gewerkt. 

Bij Fundaments wordt gebruik gemaakt van Zerto als 
Disaster Recoverytool om een zogenaamde failover te 
realiseren. Hierdoor is het mogelijk om één of meerdere 
virtuele machines te configureren met een vooropgezet 
plan, waarin wordt aangegeven wat de Recovery Point 
Objective (RPO) is. Deze RPO kan worden 
geconfigureerd vanaf enkele seconden tot een dag. Na 



de configuratie zorgt de software er vervolgens voor 
dat de data binnen de virtuele machines aan zowel de 
primaire als secundaire omgeving synchroon blijft. Met 
één druk op de knop kan de failover worden ingezet, 
en kan er dus gewisseld worden tussen de primaire 
en secundaire omgeving. De software configureert 
vervolgens de rest. In enkele minuten wordt de virtuele 
machine geheel gesynchroniseerd en opgestart op de 
secundaire locatie. Daarbij is het mogelijk om de rollen 
tussen de primaire en secundaire locatie te wisselen, 
waardoor een failover dus ook terug te draaien is.

Met dezelfde software kan ook eenvoudig een migratie 
worden uitgevoerd. Inter-cloud migratie is dankzij de 
slimme software geen kwestie meer van weken werk, 
maar van uren. 

Hoe weet ik of de Disaster Recovery in geval van nood 
écht goed verloopt?
We voeren tests uit om te zien of de recovery goed 
verloopt. Hierbij gaat alles hetzelfde als in een niet-test 
scenario. Alleen zonder uitschakeling van de primaire 
kant en het daarna starten van de virtuele omgeving, 
gekoppeld aan een testnetwerk, aan de secundaire 
kant. Hiermee is aan te tonen dat het geconfigureerde 
uitwijkscenario ook daadwerkelijk aan de verwachtingen 
voldoet.

Ook Credit Tools maakt hier gebruik van. “Het feit dat 
we er op zijn voorbereid en dat ook testen, is 
geruststellend voor onze klanten. Een groot voordeel is 
dat er duidelijke afspraken zijn gemaakt met 
Fundaments over wie waarvoor verantwoordelijk is. 
Wij hoeven niet meer naar een datacenter te rijden om 
daar een incident te herstellen, dat doen zij voor ons. En 
klanten die onze SaaS-dienst afnemen hoeven dat dus 
ook niet.” 

Conclusie
Er zijn nog altijd veel organisaties die om de verkeerde 
redenen geen Disaster Recovery-beleid hebben. Omdat 
ze onvoldoende weten wat de dienst inhoudt en wat DR 
voor hen kan betekenen. Er is angst over de 
complexiteit en de hoge kosten, maar de nieuwe manier 
van back-up en Disaster Recovery ontzorgt de eindklant 
en kan juist een financiële ramp voorkomen. Disaster 
Recovery is daarmee van groot belang voor elke 
ondernemer. Klein en groot.

Houd daarbij in het achterhoofd dat er een verschil is 
tussen een back-up en Disaster Recovery. Een back-up 
zorgt ervoor dat data met regelmaat wordt opgeslagen 

op een andere locatie en kan worden teruggezet als dat 
nodig is. Disaster Recovery zorgt ervoor dat een 
complete omgeving (data, systemen, netwerken en 
applicaties) wordt gespiegeld en als de primaire 
omgeving onbereikbaar is, er vanaf de recovery 
omgeving verder gewerkt kan worden. 

Meer weten?
Voor meer details en uitleg over de back-up en Disaster 
Recovery-diensten van Fundaments kun je contact 
opnemen met het Fundamentsteam via 
info@fundaments.nl of bel naar 088 4227 227. We staan 
je met plezier te woord!

Over Fundaments, expert in clouds
Als onafhankelijke cloudleverancier is Fundaments 
gespecialiseerd in het leveren van hoogwaardige 
cloudinfrastructuur en mission-critical cloud-platforms 
(public, private, hybrid, multi-cloud). Fundaments bouwt 
hiervoor op jarenlange expertise en hoogwaardige 
technologieën van bewezen kwaliteit. Door buiten de 
gebaande paden te denken en technologische grenzen 
te verleggen is Fundaments in staat de beste 
cloudoplossing voor ieder vraagstuk te creëren en staan 
haar cloud-oplossingen voor 100% betrouwbare kwaliteit 
en toekomstbestendigheid.

Onze experts in clouds vertellen u graag meer hierover. 
Neem contact met ons op via info@fundaments.nl of bel naar 088 4 227 227.
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